
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan: bewoners en geïnteresseerden  

 

 

Loosdrecht, 17 augustus 2021 

 

Betreft: uitnodiging open dag voormalig museum Opmeer 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met dit bericht nodigen wij u van harte uit voor de open dag van het voormalige Scheringa museum in Opmeer 

op zaterdag 18 september aanstaande. Tijdens deze openstelling schittert het voormalige museum voor één dag 

in haar oorspronkelijke functie.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Tijdens de open dag organiseren wij een kort programma met inhoudelijke en culturele activiteiten. U krijgt 

een kijkje in het gebouw en ontvangt gelijktijdig informatie over de nieuwe functies van het gebouw, u wordt 

rondgeleid en kunt genieten van een expositie van lokale- en regionale kunstenaars. Globaal kunt u het 

volgende verwachten: 

 

Presentatie planvorming 

Als vervolg op de informatiebijeenkomst van 19 juni 2021, informeert de SVE-Group u samen met haar 

adviseurs over de huidige stand van zaken voor de herontwikkeling van het voormalige museum in Opmeer.  

 

Rondleiding 

Benieuwd hoe het pand er verder van binnen uitziet? Na de presentatie nemen wij u mee door het pand en 

vertellen meer over de oorspronkelijke indeling en functies, de architectuur en hoe het pand er na de 

herontwikkeling uit zal zien. Het complete verhaal van historie en heden tot toekomst!  

 

Kunstexpositie 

Na de presentatie en rondleiding krijgt u de mogelijkheid om zelf door het museum te dwalen langs een 

kunstexpositie, georganiseerd in samenwerking met lokale- en regionale kunstenaars. U kunt de diverse 

kunstwerken bewonderen en in gesprek gaan met de makers. (Het kopen van de kunst is op locatie niet mogelijk. 

Uiteraard kunt u wel – indien u interesse heeft - gegevens uitwisselen en na de expositie met de kunstenaar in contact treden voor 

het aanschaffen of voor meer informatie over de werken.)  

 

Vragen en reacties 

Heeft u nog specifieke vragen over de herontwikkelingsplannen van het museum? Of wilt u meer weten over 

de koopwoningen? Voor zowel omwonenden en belanghebbenden als geïnteresseerden in een koopwoning, is 

er de mogelijkheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met zowel de eigenaar, als de architect en de 

makelaar.  

 

Praktische informatie 

De open dag wordt georganiseerd op zaterdag 18 september van 10.00 tot 17.00 uur binnen de richtlijnen 

voor corona van het RIVM*. Dit betekent dat we de dag opdelen in tijdsloten en rekening houden met een 

maximaal aantal aanwezigen. U kunt enkel deelnemen aan het gehele programma. Dit duurt circa een uur.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor de open dag kan vanaf 17 augustus tot 7 september 2021 via de website 

www.svegroup.nl/opmeer. Hier kunt u zich inschrijven voor een tijdslot. Vóór 18 september ontvangt u een 

bevestiging en verdere informatie voor deze open dag. Let wel: in verband met de coronaregels zit er een maximum 

op het aantal bezoekers dat wij kunnen ontvangen.  

Heeft u geen beschikking over internet en is het hierdoor echt niet mogelijk om uw aanmelding online door te geven? 

Alleen dan kunt u zich ook aanmelden door te bellen naar 06-22887633. 

 

 

Meer informatie 

Heeft u nu al dringende vragen? Neem dan contact op met ondergetekende via opmeer@svegroup.nl.  

 

 

Wij kijken ernaar uit om u (weer) te mogen ontvangen op 18 september in het museum Opmeer! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

De heer D. Simons 

 

SVE Group   

 

 

* De open dag wordt georganiseerd binnen de richtlijnen van het RIVM.  

Dit betekent ook dat we een maximaal aantal bezoekers kunnen ontvangen. Mocht de belangstelling voor de open dag 

groter zijn dan de ruimte die we hebben, dan geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.  

Mocht deze dag in september niet binnen de geldende richtlijnen georganiseerd kunnen worden, dan kijken wij naar een 

(online) alternatief om de informatie over de status van de planvorming te delen. Iedereen die zich heeft aangemeld voor 

de open dag wordt hiervan dan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

http://www.svegroup.nl/opmeer
mailto:opmeer@svegroup.nl

